Kalendarium för våren 2019
Välkomna till vårens aktiviteter!
På klubbens hemsida kan du se aktuella program. Nu är det dags att betala medlemsavgift
för 2019. Sätt in 400 kr på postgiro 427609-3. Kom ihåg att skriva ditt namn i samband
med betalningen. Har du flyttat så meddela din nya adress till Gunnar Binder eller skicka
e-post till gallerimajnabbe@telia.com, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över våra
medlemmar. Om du har någon separatutställning nu under året, så skicka gärna uppgifter
till Roger Nilsfelt roger.nilsfelt@gmail.com, så lägger han in detta på vår hemsida.
Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start 21 januari.
Lasse Söderholm och Anette Krantz bokar krokimodeller, schema kommer på hemsidan.
Ann Ericsson, Britt-Marie Hero ansvarar över lokaler, kaffe mm.
Årsmöte
Torsdagen den 21 mars kl. 19.00 har klubben sitt årsmöte på Galleri Majnabbe. Motioner
ska var styrelsen tillhanda senast 1 februari.
Föredrag på Galleri Majnabbe
Mona Wallström verksam konstnär / smyckekonstnär berättar om Konstepidemins
utveckling under trettio år. Torsdag den 7 mars kl. 19.00.
Ytterligare ett föredrag planeras, mer information kommer senare.
Vårsalongen 27 april-19 maj. Göteborgs Konstnärsklubbs traditionella medlemsutställning.
Fredag 17 maj kl. 19.00 äger årets vårfest rum. Som brukligt bjuder vi in till ett hjärtligt
och trivsamt knytkalas på Galleri Majnabbe.
I år planerar vi en större och längre konstresa i september. Målet är att vi ska resa med buss
till Berlin med hjälp av Rolfs Flyg & Buss. Planen är att vi är borta 4 dagar från 26/9 till
29/9. Styrelsen har kontaktat en konstnär i Berlin som talar svenska och blir vår guide. Mer
detaljer kommer så snart vi är klara med planeringen. Ni är välkomna med en föranmälan
redan nu, så att vi får en uppfattning om hur många som vill resa. Berätta gärna om du vill
ha enkelrum, eftersom det påverkar kostnaderna. Vi kommer att få ekonomiskt stöd från
Kamratstipendiefonden.
Britta Kleberg kommer att vara klubbens reseansvariga. Adress: brittakleberg@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen för Göteborgs konstnärsklubb

